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Intendent Ramon CHACON 
Cap Comissaria General d’Investigació Criminal 
Complex central Mossos d’Esquadra 
Avinguda de la Pau 120, Sabadell 

Assumpte: Períodes de vacances per l’any 2023 per a l’especialitat d’investigació. 

Senyor, 

Darrerament s’han publicat els períodes de vacances per l’any 2023. I concretament ens 
volem centrar en els períodes d’estiu. Des del SAP-FEPOL hem estat en els darrers anys 
presentant propostes i períodes que s’adaptin a la tasca que realitzen els especialistes 
d’investigació del cos de Mossos d’Esquadra. Uns períodes que no fan més que recollir 
la inquietud i necessitats dels companys que els han de gaudir i que a dia d’avui més que 
gaudir els pateixen. 

Després de molt temps, aquest any per primera vegada hem tingut la sensació que per 
part de la Comissaria General d’Investigació es tenia en compte aquesta inquietud amb 
el ferm propòsit de canviar les coses. 

I diem que teníem aquesta sensació (i esperança) perquè semblava, que a les darreres 
reunions mantingudes amb els responsables de la comissaria, encapçalats per vostè 
mateix, entenien que els períodes no es poden determinar per part d’una subdirecció de 
recursos humans que desconeix totalment la tasca que desenvolupem i els efectius 
necessaris per fer-ho. 

Semblava que per primera vegada seria la part operativa i no l’administrativa la qui 
agafaria les regnes de la comissaria i decidiria com s’ha de funcionar, donant les directrius 
per la redacció dels períodes de vacances. 

Doncs bé. No cal dir que la nostra decepció ha estat majúscula per no parlar, de la dels 
companys i companyes que un altre any hauran de partir els períodes d’estiu de l’any que 
ve publicats a la darrera reunió, deixant en alguns casos a efectius que no podran gaudir 
de les vacances amb la seva família. UN ANY MÉS!!!. 

Des del SAP-FEPOL creiem que encara estem a temps de canviar alguna cosa. I que 
lluny del que pensen alguns integrants de l’administració, rectificar és un punt a favor i no 
en contra. Si es pot millorar amb una rectificació la inoperància seria no fer-ho i no al 
revés. 

Per tant li demanem que com a cap de la CGIC prengui la decisió correcta i modifiqui els 
períodes establerts per la millora de les condicions de treball dels nostres companys, que 
ja prou tenen amb l’empitjorament de l’especialitat, com perquè a sobre en temes fàcils 
de solucionar com aquest no es faci absolutament res. No cal dir que teniu el nostre 
absolut suport i ajuda per tal de mirar de trobar els millors períodes i condicions laborals. 

Atentament, 

 

 
Emili MENCIA CATALAN 
Secretari general de la Secció Sindical d’investigació del SAP-FEPOL 
Barcelona, 13 de desembre del 2022 


